
3 يل  2017   مجلة المعرفة | العدد الثاني ابر

حتى عام 2040

568 ألف مستجد في 
سوق العمل

8،615 طبيبا إضافيا 
للقطاع الصحي

576 ألف وحدة سكنية 
جديدة

يساهم هذا اإلصدار في 
وضع االحتياجات التنموية 
الالزمة لكل محافظة

المعرفة تبرز ما تتمتع به 
السلطنة من مقومات متباينة 
في مختلف القطاعات التنموية

20
17
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 إنه لمن حسن الطالع والتوفيق أن يتزامن هذا اإلصدار 
مع تنفيـذ الخطة التنموية الخمسية التاسعة )2016 
-2020م( مما يتيح فرصة مواتية الستعراض العديد 
محافظات  مستوى  على  الهامة  المؤشرات  من 

السلطنة اإلحدى عشرة.

إن الغاية األساسية لهذا اإلصدار تتمحور حول تسليط 
الضوء لألمد البعيد من خالل استعراض أبرز المؤشرات 
المستقبلية  التوقعات  والسكانية ووضع  االجتماعية 
والتعليمية  الصحية  الخدمات  من  احتياجاتها  وقياس 
في  كبير  وبشكل  يساهم  مما  البعيد  المدى  على 
كل  في  الالزمة  التنموية  لالحتياجات  االعتبار  وضع 

محافظة.  

الضوء  تسليط  في  كذلك  اإلصدار  هذا  وسيساهم 
والتي  المحافظات  بها  تتمتع  التي  المقومات  على 
تنفرد بها دون غيرها، األمر الذي سيكون له دور كبير 
يز أولويات ومرتكزات الخطة الخمسية التاسعة  في تعز
االستثمارات  توجيه  على  التركيز  بينها  من  والتي 

واألنشطة إلى خارج محافظة مسقط.

سائال المولى عز وجل التوفيق والسداد ولهذا الوطن 
 من التقدم والرقي تحت ظل 

ً
يدا الغالي المعطاء مز

القيادة الحكيمة لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان 
قابوس المعظم حفظه اهلل ورعاه.

معالي سلطان بن سالم الحبسي 
امين عام المجلس األعلى للتخطيط

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

وضع التوقعات 
المستقبلية وقياس 

احتياجاتها من 
الخدمات الصحية 
والتعليمية على 

المدى البعيد
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إصدار  من  الثاني  العدد  أيديكم  بين  أضع  أن  يسرني 
المعرفة  يز  تعز بهدف  يأتي  والذي  )المعرفة( 
وتحليل  استعراض  خالل  من  السلطنة  في  اإلحصائية 
تمكن  وسلسلة  سهلة  بلغة  والمؤشرات  البيانات 
المرتبطة  اإلحصائية  المعلومات  استيعاب  من  القارئ 

بمختلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

إبراز  اإلصدار  هذا  من  الثاني  العدد  في  روعي 
مقومات  من  به  تتمتع  وما  السلطنة  محافظات 
كانت  التنموية سواء  القطاعات  متباينة في مختلف 
على  التركيز  مع  جغرافية،  أو  لوجستية  أو  سياحية 
المحافظات من حيث  الحالي لهذه  الواقع  استعرض 
إلى  والتعليم  الصحة  قطاعي  في  ية  البشر الكوادر 
األخرى  التنموية  الخدمات  بعض  إلى  اإلشارة  جانب 
إلى  كذلك  العدد  يتطرق  وسوف  فيها.  المتوفرة 
هذه  من  محافظة  عشرة  إحدى  احتياجات  توقع 

ين سنة قادمة. الخدمات لخمسة وعشر

إن المؤشرات التي يتضمنها هذا اإلصدار الهام هي 
في  المركز  بها  يتمتع  التي  والخبرات  للتجارب  خالصة 
التوقعات السكانية والتنموية والتي بالشك سيكون 
لها دور في رفد المخططين وصناع القرار في البالد 

بأبرز المؤشرات والبيانات.

منه  المنشود  الهدف  اإلصدار  هذا  يحقق  أن  آملين 
واهلل ولي التوفيق.

سعادة الدكتور خليفة بن عبد اهلل بن حمد البرواني

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 

توقع احتياجات 
إحدى عشرة 

محافظة لخمسة 
وعشرين سنة 

قادمة
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مسقط... 
احلياة 

العصرية 
والتنموية
الواضحة
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معالي السيد 

سعود بن هالل بن حمد البوسعيدي 

ير الدولة ومحافظ مسقط وز

في  شاملة  نوعية  نقلة  مسقط  محافظة 
النهضة  فجر  بزوغ  منذ  القطاعات  مختلف 
العمانية بقيادة موالنا صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
ورعاه-. وتعد محافظة مسقط قلب  المعظم -حفظه اهلل 
عمان النابض، ليس فقط ألن العاصمة مسقط إحدى والياتها، 
ولكن نظرا لكونها المركز الرئيسي والحيوي للنشاط االقتصادي 
والسياحي والتجاري في البالد، هذا إلى جانب أنها تحوي أعلى 
كثافة سكانية في السلطنة حيث يبلغ عدد سكانها حتى نهاية 

شهر ديسمبر 2015م نحو )1،349،865( نسمة.
وانسجاما مع أولويات الخطة الخمسية التاسعة، التي من بينها 
الشراكة  يز  بتعز خاص  اهتمام  إيالء  مع  الخاص،  القطاع  تنمية 
االستثمار  مناخ  وتحسين  والخاص،  الحكومي  القطاعين  بين 
وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تساهم المحافظة 
االستثمار،  لتشجيع  الالزمة  الفرص  توفير  جادة في  مساهمة 
السيما في ظل المقومات التي تتمتع بها المحافظة، والتي 
الفندقية  القطاعات  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  بينها  من 

واللوجستية والموانئ وخدمات النقل.
هذا، ونتوقع لمحافظة مسقط مستقبال أكثرا تطورا ومواكبة 
للمواطنين  المقدمة  الخدمات  كافة  في  الحديثة  للتقنية 

والمقيمين على حد سواء.

شهدت

مسقط... 
قلب ُعمان 

النابض
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والسيب،  ومطرح،  مسقط،  هي:  واليات  ست  مسقط  محافظة  تضم 
ما  2015م  العام  في  المحافظة  ويقطن  يات.  وقر والعامرات،  وبوشر، 
يقارب )1.3( مليون نسمة، مشكلين بذلك ما يقارب من ثلث سكان السلطنة. 
الغالبية العظمى من سكان المحافظة هم وافدون؛ اذ يشكلون حوالي 
المنتجة.  العمر  فئة  )98٪( منهم في  ويندرج  )62٪( من جملة سكانها، 
أن محافظة مسقط  يجد  السلطنة  العمل في  والمتتبع إلحصاءات سوق 
تستقطب أكثر من ثلث العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص  والبالغ 
عددهم نحو )209.6( ألف عامل بنهاية العام 2015م، في حين تستقطب 
تركز  إلى  ذلك  ويعزى  بالسلطنة،  الوافدة  العمالة  إجمالي  من   )٪45(
الصحية  الخدمات  ومختلف  والخاص  الحكومي  القطاعين  العمل في  فرص 

والتعليمية والترفيهية بالمحافظة.

عدد  في  األعلى  المحافظة 
المدارس الخاصة 

وتقول المؤشرات اإلحصائية إن عدد 
التعليم  بمدارس  المقيدين  الطالب 
عددها  والبالغ  مسقط  بمحافظة 
ألف   180 الـ  تجاوز  مدرسة   )374(
مراحل  مختلف  في  وطالبة  طالب 
عدد  وهو  المدرسي؛  التعليم 
المدارس  بعدد  قيس  ما  إذا  كبير 
السيما  المحافظة  في  النظامية 
الكبير  السكاني  التزايد  ظل  في 
المعبيلة  مثل  المناطق  بعض  في 
في  واألنصب  السيب  والية  في 
إلى  أدى  الذي  األمر  بوشر؛  والية 
تفعيل نظام التعليم المسائي في 
بعض المدارس حتى يتم استحداث 
في  أخرى  وصفوف  مدارس 

ذاته  الوقت  وفي  المحافظة. 
متزايدا  إقباال  المحافظة  تلمس 
إلى  ادى  الخاص  التعليم  على 
الخاصة في  المدارس  عدد  ارتفاع 
2015م  العام  في  المحافظة 
لتصبح  مدرسة   )199( نحو  إلى 
في  السلطنة  في  األعلى  بذلك 

عدد المدارس الخاصة. 

المدارس  مؤشرات  وتوضح 
معدل  أن  بالمحافظة  الحكومية 
بمحافظة  معلم  لكل  الطالب 
في  11طالبا/معلم  بلغ  مسقط 
العام 2015م؛ منخفضا عما كان 
طالبا/   13( 2010م  عام  عليه 
الصفية  الكثافة  وبلغت  معلم(. 
بالصف  طالبا   )29( بالمحافظة 

الواحد.

ألف طالب وطالبة في 
مختلف مراحل التعليم 
المدرسي عام 2015
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ألف طبيب لمواكبة 
االرتفاع المستمر في 

عدد السكان حتى عام 
2040

ألف مستجد بمتوسط 
سنوي يصل إلى 4 آالف 

مستجد في سوق 
العمل حتى عام 2040

الصحي  بالجانب  يتعلق  فيما  أما 
عدد  ارتفاع  المؤشرات  توضح 
الحكومي  بالقطاع  الطبية  الكوادر 
طبيبا   185 بواقع  بالمحافظة 
السنوات  خالل  ممرضا  و322 
لمواكبة  وذلك  الماضية؛  الخمس 
االرتفاع المستمر في عدد السكان 
ليصل عددهم إلى )490( طبيبا و 
)907( ممرضين موزعين على )37( 

مؤسسة صحية بالمحافظة.

االحتياجات المستقبلية 
العمانيين  المستجدين  عدد  ويقدر 
السلطنة  في  العمل  سوق  في 
بنحو  القادمة  سنة   25 الـ  خالل 
568 ألف مستجد منهم 118 ألف 
مسقط،  محافظة  في  مستجد 
وذلك بمتوسط سنوي يصل إلى 
يعني  ما  مستجد،  و700  اآلف   4

تقليص  سبل  في  النظر  ضرورة 
وذلك  عمل  عن  الباحثين  أعداد 
التنموية  األهداف  جميع  لتحقيق 
في مجال سوق العمل حتى عام 

 .2040

من  المتوقع  االحتياج  يقدر  كما 
اإلضافية  السكنية  الوحدات 
سنة   25 الـ  خالل  بالمحافظة 
القادمة بحوالي )185( ألف وحدة 
على  الحفاظ  حال  في  سكنية، 
الكثافة السكانية لكل وحدة سكنية 
بمتوسط  وذلك  بالمحافظة، 

7,400 وحدة سكنية.

المتوقع  اإلضافي  االحتياج  ويقدر 
من المعلمين والفصول بالمحافظة 
حوالي  القادمة  سنة   25 الـ  خالل 
و500  اآلف  و4  معلم  ألف   13
حال  في  وذلك  دراسي،  فصل 
الحفاظ على ذات مستوى وقيم 
لتلبية  الحالية  التعليمية  المؤشرات 
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طالب  ألف   122 حوالي  احتياجات 
الحاليين  الطالب  عدد  على  إضافي 

بالمحافظة.

المتوقع  اإلضافي  االحتياج  ويقدر 
من األطباء والممرضين بالمحافظة 
حوالي  القادمة  سنة   25 الـ  خالل 
ممرضا،  و)8,290(  طبيبا   )4,209(
المستهدف  المعدل  وفق  وذلك 
للنظام الصحي  بالنظرة المستقبلية 
و  طبيبا   )2,765( مقابل   .2050
الفترة  نفس  )5,497( ممرضا خالل 
المستوى  على  الحفاظ  حال  في 

الصحي الحالي.

اإلضافي  االحتياج  إجمالي  ويقدر 
المياه  من  للمحافظة  المتوقع 
المنزلي  لالستهالك  والكهرباء 
و20  ماء  جالون  مليار   3.6 حوالي 
ألف جيجا وات / ساعة من الكهرباء، 
المعدالت  على  للحفاظ  وذلك 

الحالية من االستهالك المنزلي.

مسقط األعلى في المنشآت 
التجارية في السلطنة

األعمال  واجهة  مسقط  تعد 
مركزا  تمثل  حيث  بالسلطنة  ية  التجار

ويوجد  المحافظات،  لجميع  يا  تجار
للمنشآت  الرئيسية  المقرات  بها 
أن  األرقام  توضح  حيث  ية،  التجار
األعلى  كانت  مسقط  محافظة 
في  ية  التجار المنشآت  عدد  في 
 88 من  أكثر  بلغت  حيث  السلطنة 
نسبته  ما  مشكلة  منشأة،  ألف 

30% من إجمالي المنشآت.

 األعلى في 
ً
وتعتبر المحافظة أيضا

السلطنة    في  الصناعية  المنشآت 
من  صناعية  منشأة   771 بـواقع 
قائمة  منشأة   2,581 إجمالي 
االستثمار  حجم  وبلغ  بالسلطنة. 
 )6.8( بالمحافظة  الصناعي 
 )%27( بنسبة  عماني  لاير  مليار 
الصناعي  االستثمار  إجمالي  من 

بالسلطنة.

مليار جالون ماء االحتياج 
االضافي خالل 25 سنة 

امسح الرمز ملتابعة 
فيلم شارع مطرح 
البحري
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ظفار
مقصد للكثري

من
املستثمرين 

ورجال
األعمال
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يخية عميقة  تار تمثله من مقومات  بما  محافظة ظفار 
يخ العماني، وبما  منذ القدم جعلتها ذات مكانة في التار
نالته من نصيب وافر في العهد الزاهر لموالنا حضرة صاحب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه اهلل 
ورعاه- من تنمية شاملة في مختلف القطاعات جعلت 
ورجال  ين  المستثمر من  للكثير  مقصًدا  المحافظة  من 
المحافظة  هذه  تمتلكها  التي  فالمقومات  األعمال. 
القومي  الدخل  في  المساهمة  على  قادرة  جعلتها 
للبالد وذلك في عدة قطاعات واعدة أهمها القطاع 
المحافظة من سياحة على مدار  به  تتميز  لما  السياحي 
العام؛ ففي فصل الخريف الذي يستمر لمدة ثالثة أشهر 
)يوليو، أغسطس، سبتمبر( تكون المحافظة قبلة للسياحة 
المحلية والخليجية والعربية، وفي أشهر الشتاء تستقطب 
 لتوفر العديد من المواقع 

ً
السياحة األوروبية وذلك نظرا

يخية الضاربة في القدم؛ ناهيك عن شواطئها  ية والتار األثر
الجميلة ورمالها الصحراوية ذات الطبيعة الساحرة. أما من 
له  أن  شك  فال  للمحافظة  االستراتيجي  الموقع  حيث 
دورا فاعال في دعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية. 

السيما وأن ميناء صاللة اليوم ذو شأن كبير في عملية 
انطالقا من موقعه على  البضائع  البحري وتبادل  النقل 
المحيط الهندي، باإلضافة إلى مطار صاللة الذي سهل 
يز  من الوصول إلى المحافظة وساهم بدوره في تعز
التبادل التجاري. وكما نعلم جميعا فأن قطاع النقل يعتبر 
أحد القطاعات االستراتيجية التي يعول عليها في دعم 

توجه السلطنة لتحقيق التنويع االقتصادي.

ستكون  المحافظة  هذه  أن  في  ثقٍة  لعلى  وإننا   
االقتصادي،  التنويع  تعزز  التي  المحافظات  في طليعة 
الجانب  هذا  في   

ً
وضوحا وأكثر  أكبر  دور  لها  وسيكون 
في السنوات القادمة بإذنه تعالى.

ظفار
تتنوع بمواسم سياحية 

متعددة
معالي السيد/ محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي

ير الدولة ومحافظ ظفار وز

652
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قضاها زوار خريف
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17 يل  2017   مجلة المعرفة | العدد الثاني ابر

652

 

2016

لخريف ص�لة
عام 2016

4,396
قضاها زوار خريف
ص�لة عام 2016

66
إجمالي إنفاق

زوار خريف ص�لة
عام 2016

مليون لایر عماني ألف زائر

مليون ليلة

17 يل 2017   مجلة المعرفة | العدد الثاني ابر



يل  2017   مجلة المعرفة | العدد الثاني ابر 18

في  القابعة  ظفار  محافظة  تضم 
هي:  واليات  عشر  السلطنة  جنوب 
ورخيوت،  ومرباط،  وطاقة،  صاللة 
و  يونة،  والمز وضلكوت،  وثمريت، 
الحالنيات،  وجزر  وشليم  مقشن، 
وسدح. و بلغ عدد سكان المحافظة  
عام  في  نسمة  ألف   386 حوالي 
 )٪9.3( نسبته  ما  مشكلين   2015
ويمثل  السلطنة،  سكان  إجمالي  من 
سكان  إجمالي  من   )٪69( الذكور 
ارتفاع  إلى  ذلك  ويعزى  المحافظة 
فئة  من  الوافدة  العمالة  أعداد 

الذكور في المحافظة.

الفئات العاملة تجاوزت ٪80 
من إجمالي سكان المحافظة

وتوضح المؤشرات الصادرة في عام 
المحافظة  سكان  نصف  أن  2015م 
بلغ عددهم  الوافدين حيث  هم من 
والذي  نسمة،  ألف   )189( نحو 
الهرم  على  الحال  بطبيعة  انعكس 
أن  يالحظ  حيث  للمحافظة  السكاني 
الفئات  في  واضح  السكاني  التركز 
من   )٪80( تجاوزت  بنسبة  العاملة 
وتشير  المحافظة.  سكان  إجمالي 
العمانيين  العاملين  أن  إلى  المؤشرات 
عليهم  المؤمن  الخاص  بالقطاع 
إجمالي  من   )٪6( حوالي  يشكلون 
بالقطاع،  العاملة  الوطنية  العمالة 
الوافدة  العمالة  عدد  بلغ  حين  في 

بالمحافظة )166( ألف عامل يمثلون 
)%11( من إجمالي العمالة الوافدة 

بالسلطنة.

األطفال  عدد  أن  المؤشرات  وتبين 
سنة   15 عن  أعمارهم  تقل  الذين 
في المحافظة عام 2015م بلغ نحو 
ألف نسمة مشكلين ما نسبته   )72(
محافظة  سكان  إجمالي  من   ٪19

ظفار.

عدد  أن  اإلحصائية  المؤشرات  وتذكر 
الطالب المقيدين في )149( مدرسة 
العام  المحافظة في  حكومية في 
2015م بلغ أكثر من )40( ألف طالب 
معلم  لكل  طالب   7 بواقع  وذلك 
أربع  مدى  على   

ً
ثباتا بذلك   

ً
مسجال

سنوات.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي فتوضح 
الكوادر  عدد  في  ارتفاعا  المؤشرات 
الطبية بالقطاع الحكومي بالمحافظة 
ممرضا  و)536(  طبيبا   )176( بواقع 
الماضية؛ وذلك  خالل السنوات األربع 
المستمر في عدد  االرتفاع  لمواكبة 
 )182( إلى  عددهم  ليصل  السكان 

على  موزعين  ممرضا   )560( و  طبيبا 
حكومية  صحية  مؤسسة   )40(

بالمحافظة.

توقعات مستقبلية
إلى  المستقبلية  التوقعات  وتشير 
العمانيين  المستجدين  عدد  يقدر  أنه 
سنة   25 الـ  خالل  العمل  سوق  في 
بحوالي  )2016-2040م(  القادمة 
حسب  وذلك  مستجد  ألف   )47(
المرتفع في  السكاني  النمو  يو  سينار
يقارب  سنوي  بمتوسط  المحافظة، 

األلفين مستجد. 

ويقدر االحتياج اإلضافي المتوقع من 
بالمحافظة خالل  المعلمين والفصول 
بحوالي خمسة  القادمة  25 سنة  الـ 
حال  في  فصال  و1827  معلم  اآلف 
الحفاظ على المعدالت الحالية وذلك 
لتلبية احتياجات حوالي )49( ألف طالب 
الحاليين  الطالب  عدد  على  إضافي 

بالمحافظة. 

اإلسكانية  الوحدات  من  االحتياج  أما 
 25 الـ  خالل  بالمحافظة  اإلضافية 
سنة القادمة فيقدر بحوالي 55 ألف 
ألف   576 إجمالي  من  سكنية  وحدة 
وحدة سكنية إضافية على مستوى 
حافظت  حال  في  وذلك  السلطنة، 
السكانية  الكثافة  على  المحافظة 
إلى  يصل  سنوي  وبمتوسط  الحالية 

)2,210( وحدة سكنية.
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 25 الـ  خالل  المحافظة  وستحتاج 
 )1,258( حوالي  القادمة  سنة 
وذلك  ممرضا،  و)2,477(  طبيبا 
بالنظرة  المستهدف  المعدل  وفق 
 ،2050 الصحي  للنظام  المستقبلية 
و)1,643(  طبيبا   )826( يقابله  حيث 
حال  في  الفترة  نفس  خالل  ممرضا 
الصحي  المستوى  على  الحفاظ 

الحالي.

اإلضافي  االحتياج  إجمالي  ويقدر 
المياه  من  للمحافظة  المتوقع 
خالل  المنزلي  لالستهالك  والكهرباء 
الـ 25 سنة القادمة حوالي 1.1 مليار 

جالون و6 ألف جيجا وات / ساعة. 

2.4 مليار لاير عماني حجم 
االستثمار الصناعي 

مناسبة  بيئة  المحافظة  تعد  كما 
واالقتصادي  التجاري  للنمو  وواعدة 
أهم  أحد  ريسوت  ميناء  يعد  حيث 
إضافة  بالسلطنة،  النشطة  الموانئ 
بوالية  الحرة  المنطقة  وجود  إلى 
من  أكثر  المحافظة  وتضم  يونة.  المز
مشكلة  ية،  تجار مؤسسة  ألف   40
ما نسبته 14٪ من إجمالي المنشآت 

ية  بالسلطنة، ونحو 231 منشأة  التجار
حجم  أن  المؤشرات  وتذكر  صناعية، 
المحافظة  في  الصناعي  االستثمار 

بلغ 2.4 مليار لاير عماني.

حوالي )66( مليون لاير 
عماني إنفاق زوار الخريف

في  بالمحافظة  السياحة  وتنتعش 
وحتى  يونيو  من  الممتدة  الفترة 
بموسم  محليا  يعرف  فيما  سبتمبر 
لألجواء  نظرا  وذلك  صاللة  خريف 
المحافظة  بها  تتميز  التي  االستثنائية 
وانخفاض درجات الحرارة خاللها. وتبين 
مخرجات مشروع حصر زوار خريف صاللة 
لإلحصاء  الوطني  المركز  نفذه  الذي 
الخريف  زوار  عدد  أن  والمعلومات 
زائرا،   )652,986( بلغ  2016م  لعام 
وبلغ إنفاق الزوار خالل فترة الخريف ما 

يقارب )66( مليون لاير عماني.

ألف وحدة سكنية 
الحتياجات 25 سنة 

قادمة
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مسندم
بوابة

اخلليج 
العربي
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إن المتأمل للتنمية الشاملة التي تعيشها السلطنة من 
أقصاها إلى أقصاها ليفخر بما تحقق على أرض الواقع 
من تقدم ونمو شمل مختلف القطاعات في السلطنة. 
ومحافظة مسندم إحدى المحافظات التي نالت حظا 
لموالنا  الحكيمة  القيادة  ظل  في  التنمية  من  وافرا 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه اهلل 

ورعاه-.

استراتيجي  موقع  من  المحافظة  به  تتميز  لما  ونظرا 
يميزها عن غيرها من المحافظات حيث تطل على مضيق 
كونه  أهمية  الدولية  الممرات  أكثر  يعد  الذي  هرمز 
المدخل للخليج العربي، اكتسبت مسندم ُبعدا اقتصاديا 
من  به  تتميز  ما  أهمية  ذلك  الى  أضف  يا مهما.  وتجار
الثروة  قطاعي  دعم  في  خالبة  ية  بحر ومناظر  خلجان 

السمكية والسياحة.

عملية  في  تساهم  أن  مسندم  محافظة  تستطيع 
التنويع االقتصادي في ظل توجهات الخطة الخمسية 
التاسعة وذلك في عدة قطاعات أبرزها قطاع السياحة 
والثروة السمكية والنقل والخدمات اللوجستية والذي 

سيكون له مردود جيد في السنوات القادمة.

مسندم
تكتسب أهمية كبيرة في 
قطاعي السياحة واألسماك

سعادة السيد/ خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي
محافظ مسندم
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مضيق  بوابة  مسندم  محافظة  تعد 
المائي  الممر   - االستراتيجي  هرمز 
الصالح  الجزء  إن  حيث  الهام-  الدولي 
للمالحة بالمضيق يقع بالمياه اإلقليمية 
للسلطنة الذي تمر منه ناقالت النفط 
تتميز  كما  العالم،  دول  إلى  الخليجي 
نفطي  ميناء  ثاني  بوجود  المحافظة 
في السلطنة بعد ميناء الفحل يختص 
يتميز  والذي  الدولية  النفط  بتجارة 
النفط  ير  تكر على  واسعة  بقدرات 
له  أن يكون  المتوقع  والغاز حيث من 
الدخل  يز  تعز في  يساهم  مهم  دور 

القومي للسلطنة.

هي  واليات  أربع  المحافظة  تضم 
ويقطن  ومدحاء،  وبخا،  ودبا،  خصب، 
نسمة  ألف   )40( حوالي  المحافظة 
وذلك وفق إحصاءات عام 2015م. 
)36٪( من  أن  إلى  االحصاءات  وتشير 
الوافدين،  المحافظة هم من  سكان 
في  سكانها  أرباع  ثالثة  أن  حين  في 

سن العمل.

الواقع الحالي
األطفال  عدد  أن  المؤشرات  وتوضح 
في  سنة   15 عمر  دون  العمانيين 
طفال  اآلف   9 حوالي  بلغ  المحافظة 
من   )٪22.5( يقارب  ما  يشكلون 

إجمالي العمانيين بالمحافظة.

أن  إلى  اإلحصائية  المؤشرات  وتشير 
بالقطاع  العاملين  العمانيين  الذكور 
ما  يشكلون  المحافظة  من  الخاص 
نسبته 86٪ بنهاية العام 2014، في 
بالمحافظة  الوافدة  العمالة  أن  حين 
وهي  فقط   )٪0.8( حوالي  تمثل 
العمالة  إجمالي  من  األدنى  النسبة 
ألف   13 بواقع  بالسلطنة  الوافدة 
عامل وافد، ويشكل الذكور منهم ما 

نسبته ٪93.

فتذكر  التعليم  قطاع  في  أما 
عدد  أن   2015 لعام  المؤشرات 
التعليم  الطالب المقيدين في مراحل 
التعليم  مدارس  بمختلف  المدرسي 
ألف   48.5 من  أكثر  بلغ  بالمحافظة 
الطالب  معدل  وبلغ  وطالبة.  طالب 
طالب   10 بالمحافظة  معلم  لكل 
الكثافة  بلغت  حين  في  معلم،  لكل 
بالصف  طالبا   )26( نحو  فيها  الصفية 

الواحد.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي فتوضح 
عدد  ارتفاع  اإلحصائية  المؤشرات 
الحكومي  بالقطاع  الطبية  الكوادر 
طبيبا   31 بواقع  وذلك  بالمحافظة 
و38 ممرضا خالل السنوات الماضية؛ 
االزدياد  مع  االرتفاع  هذا  ويتوافق 
ليصل  السكان  عدد  في  المستمر 
 )120( و  طبيبا   )80( إلى  عددهم 
ممرضا موزعين على )7( مؤسسات 

صحية بالمحافظة.

نظرة مستقبلية إلى عام 
2040

  يبلغ المتوسط السنوي للمستجدين 
بالمحافظة  العمل  سوق  في 
عدد  ويقدر  مستجدا،   254 نحو 
سوق  في  العمانيين  المستجدين 

آلف مستجد في سوق 
العمل حتى 2040

معلم احتياجات 
المحافظة خالل الـ25 

سنة القادمة
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15 ألف منشأة تجارية و17 
منشأة صناعية

بيانات  وفق  محافظة مسندم  تضم 
منشأة  ألف   15 نحو  2014م  عام 
نسبته 6.4 % من  ية مشكلة ما  تجار
بالسلطنة،  القائمة  المنشآت  إجمالي 
فإن  الصناعية  للمنشآت  بالنسبة  أما 
صناعية  منشأة   17 تضم  المحافظة 
الصناعي  االستثمار  حجم  وبلغ 
لاير  مليون   )17( نحو  بالمحافظة 

عماني. 

القادمة  سنة   25 الـ  خالل  العمل 
 6,350 بنحو  )2016-2040م( 
النمو  يو  لسينار وفقا  مستجدا 

السكاني المرتفع في المحافظة. 

الوحدات  من  المتوقع  االحتياج  أما 
بالمحافظة  اإلضافية  السكنية 
وفقا  القادمة  سنة   25 الـ  خالل 
بحوالي  يقدر  فإنه  نفسه  يو  للسينار
في  سكنية،  وحدة  ألف  آالف   6
المحافظة على ذات مستوى  حال 
بالمحافظة  الحالية  السكانية  الكثافة 
ألف  بمتوسط سنوي قدره  وذلك 
الذي  األمر  سكنية؛  وحدة  و232 
يستدعي التوجه نحو التمدد الرأسي 
ضوء  في  السكنية  الوحدات  في 
محدودية الرقعة الجغرافية المتاحة 

للسكن في المحافظة.

المتوقع  اإلضافي  االحتياج  ويقدر 
بالمحافظة  المعلمين والفصول  من 
بحوالي  القادمة  سنة   25 الـ  خالل 
حال  في  فصال  و244  معلما   719
التعليمية  المعدالت  على  الحفاظ 
الحالية؛ وذلك لتلبية احتياجات حوالي 
عدد  على  إضافي  طالب  آالف   7

الطالب الحاليين بالمحافظة.

كما يقدر االحتياج اإلضافي المتوقع 
بالمحافظة  والممرضين  األطباء  بين 
بحوالي  القادمة  سنة   25 الـ  خالل 
وذلك  ممرضا،  و260  طبيبا   132
بالنظرة  المستهدف  المعدل  وفق 
 ،2050 الصحي  للنظام  المستقبلية 
مقابل 87 طبيبا و172 ممرضا خالل 
المحافظة  حال  في  الفترة  نفس 
للمؤشرات  الحالي  المستوى  على 

الصحية.
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الربميي
ممر

للقوافل 
التجارية عرب 

التاريخ
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للسلطنة  الغربي  الشمال  في  البريمي  محافظة  تقع 
يقا  طر جعلها  يا  وتجار استراتيجيا  موقعا  أكسبها  مما 
المقومات  يخ، فضال عن  التار ية على مر  التجار للقوافل 
الطبيعية التي تتمتع بها. كما أن المحافظة  في العهد 
الزاهر لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 
تنفيذ  تشهد  ورعاه-  اهلل  -حفظه  المعظم  سعيد 
يع التنموية والخدمات الحيوية وقيام  العديد من المشار
الصغيرة  والمؤسسات  الصناعية  المنشآت  من  العديد 
والمتوسطة حيث تقدر المشاريع في منطقة البريمي 
 عن تزايد نشاط التجزئة 

ً
، فضال

ً
الصناعية بـ)196( مشروعا

في المحافظة.

ويمكن للمحافظة المساهمة في دفع عجلة التنويع 
االقتصادي من خالل ما تزخر به من صناعات ومقومات 
سياحية هامة، لما تحتويه من مواقع ومواد طبيعية 
يخية من شأنها جذب االستثمارات ورفع مستوى  وتار
الجذب السياحي للمحافظة،  إلى جانب القدرة الزراعية 
التي تتمتع بها كزراعة النخيل والقمح والفواكه والعديد 

من المنتجات الزراعية األخرى. 

مستقبل  ينتظرها  المحافظة  فإن  المنطلق  هذا  ومن 
مشرق بإذن اهلل تعالى، السيما وأنها تحظى باهتمام 
وتطويرها  بها  للنهوض  الرشيدة  الحكومة  من  ورعاية 

في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية.

البريمي
مستقبل ُعمان المشرق

سعادة السيد/ ابراهيم بن سعيد بن ابراهيم البوسعيدي
محافظ البريمي
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ألف عامل وافد بالقطاع 
الخاص 

وحدة سكنية متوسط 
االحتياج السنوي خالل 

الـ25 سنة القادمة

هي  واليات  ثالث  المحافظة  تضم 
البريمي والسنينة ومحضة. ويقطنها 
وفق  وذلك  نسمة  اآلف   103 نحو 
ويشكل  2015م.  عام  بيانات 
المحافظة  سكان  نصف  الوافدون 
عليه  كانت  عما  ملحوظ  ارتفاع  في 
نسبته في عام 2011م والتي كانت 

في حدود )٪39(. 

وتركيبتهم  الوافدين  نسبة  أثرت  وقد 
ية  العمر التركيبة  في  ية  العمر
نسبة  فانخفضت  ككل،  للمحافظة 
إلى  سنة   15 سن  دون  األطفال 
شكل  حين  في   ،)٪18.5( حوالي 
السكان في سن العمل )15-64 عاما( 
إحصاءات  وحسب   .)٪79( حوالي 
سوق العمل لعام 2015م يبلغ عدد 
الخاص  القطاع  الوافدة في  العمالة 
ألف   51 نحو  البريمي  محافظة  في 
إجمالي  من   ٪92.4 يشكلون  عامل 
بأقل  مقارنة  الخاص  بالقطاع  العاملين 
من 4 اآلف مواطن عامل في القطاع 

ذاته في نفس العام.

ويقدر عدد المستجدين العمانيين في 
سوق العمل خالل الـ 25 سنة القادمة 
ألفا  عشرة  بإثني  )2016-2040م( 
النمو  يو  سينار حسب  مستجد  و500 
بمتوسط  وذلك  المرتفع،  السكاني 

سنوي يصل إلى 500 مستجد. 

كما يقدر االحتياج المتوقع من الوحدات 
السكنية اإلضافية بالمحافظة خالل الـ 
)2016-2040م(  القادمة  سنة   25
بحوالي 14 ألفا و 700 وحدة سكنية، 
يو النمو السكاني  وذلك حسب سينار
على  الحفاظ  حال  وفي  المرتفع، 
سكنية  وحدة  لكل  السكانية  الكثافة 
الحالي،  مستواها  عند  بالمحافظة 
وذلك بمتوسط سنوي 590 وحدة 

سكنية .

20٪ من مدارس المحافظة 
يملكها القطاع الخاص 

بين المؤشرات اإلحصائية لعام 2015 
ُ
ت

بمدارس  المقيدين  الطالب  عدد  أن 
بلغ  قد  البريمي   بمحافظة  التعليم 
أكثر من )14( ألف طالب وطالبة في 
المدرسي،  التعليم  مراحل  مختلف 
في  منهم  الدارسين  عدد  وبلغ 
كما   .)٪20( نحو  الخاصة  المدارس 
الطالب  معدل  أن  المؤشرات  تذكر 
لكل معلم بالمحافظة بلغ 8 طالب/
الكثافة  بلغت  حين  في  معلم، 
طالبا   )21( نحو  بالمحافظة  الصفية 

بالصف الواحد.
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ويقدر االحتياج اإلضافي المتوقع من 
بالمحافظة خالل  المعلمين والفصول 
الـ 25 سنة القادمة )2040-2016م( 
وحوالي  معلم   400 و  ألفا  حوالي 
حال  في  ذلك  دراسيا،  فصال   480
لتلبية  الحالية  المعدالت  على  الحفاظ 
احتياجات حوالي 13 ألف طالب إضافي 
على عدد الطالب الحاليين بالمحافظة.

وفي الجانب الصحي تشير المؤشرات 
المحافظة  نصيب  أن  إلى  اإلحصائية 
 )9( بلغ  الصحية  المؤسسات  من 
المستشفيات  بين  تتنوع  مؤسسات 
حوالي  بها  ويعمل  الصحية  والمراكز 
طبيبا   )187( بينهم  مواطنا   )777(
جانب  إلى  أسنان  طبيب  و)11( 
الممرضين والممرضات البالغ عددهم 
ة بالمؤسسات  )398(، وبلغ عدد األسرَّ
 11.5 بالمحافظة  الحكومية  الصحية 

ير لكل عشرة اآلف من السكان. سر

ويقدر االحتياج اإلضافي المتوقع من 
وفق  بالمحافظة  والممرضين  األطباء 
يو النمو السكاني المرتفع خالل  سينار
الـ 25 سنة القادمة )2016-2040م( 
بحوالي )336( طبيبا و )661( ممرضا 
بالنظرة  المستهدف  المعدل  وفق 
2050م،  الصحي  للنظام  المستقبلية 
ممرضا   )438( و  طبيبا   )220( مقابل 
الحفاظ  حال  في  الفترة  نفس  خالل 

على المستوى الصحي الحالي.

اإلضافي  االحتياج  إجمالي  ويقدر 
المياه  من  للمحافظة  المتوقع 
وفق  المنزلي  لالستهالك  والكهرباء 
يو النمو السكاني المرتفع خالل  سينار
الـ 25 سنة القادمة )2040-2016م( 
وحوالي  جالون  مليون   285 بحوالي 

طبيب تحتاجه المحافظة 
حتى 2040 

منفذ تجاري لدخول 
البضائع

وذلك  وات،  جيجا   633 و  ألف 
من  الحالية  المعدالت  على  للحفاظ 

االستهالك المنزلي.

موقع متميز
بموقعها  المحافظة  تتميز 
االستراتيجي وتمتعها بموقع تجاري 
دولة  مع  الحدود  على  حيوي 
تعد  حيث  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
لدخول  ية  التجار المنافذ  أهم  أحد 
بلغ  وقد  بالسلطنة.  البضائع  وخروج 
ية بالمحافظة  عدد المؤسسات التجار
التجاري  السجل  في  المسجلة 
 %2.5 تمثل  مؤسسة   )685( نحو 
ية  التجار المؤسسات  إجمالي  من 
بالسلطنة، في حين بلغ إجمالي عدد 
المنشآت االقتصادية بالمحافظة نحو 
 ٪5 نسبته  ما  تمثل  منشأة   8,511
من إجمالي المنشآت في السلطنة. 

امسح الرمز لتحميل التقرير 
املعلوماتي عن حمافظة 
الربميي
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الداخلية
تــاريخ

وحــــضارة
وتــــنوع

طوبوغرايف
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يخ  التار في  مرموقة  مكانة  الداخلية  لمحافظة  إن 
نظرا  للسلطنة  استراتيجيا  عمقا  تمثل  حيث  العماني 
وسط  في  الواقعة  الكبرى  الهضبة  من  تتكون  ألنها 
السلطنة، كما أنها تعد مركز اتصال بالمحافظات األخرى 
حيث تتصل بها محافظة مسقط من الشمال ومحافظة 
الجنوب ومحافظة الشرقية من الشرق  الوسطى من 

ومحافظتا الظاهرة وجنوب الباطنة من الغرب.

التي تؤهلها  بالعديد من المقومات  تتمتع المحافظة 
يع التنموية سواء كانت هذه  إلنجاز العديد من المشار
المقومات في مجال السياحة أو الصناعة  أو في مجال  
واالتصاالت  النقل  مجال  في  وكذلك  والتعليم  الصحة 
وغيرها. كل هذه المقومات ساهمت في دفع عجلة 
التنوع االقتصادي سواء من حيث احتضانها للعديد من 
عامل  تشكل  التي  يخية  التار واألبراج  والحصون  القالع 

فه الُعمانيون األوائل من 
ّ
جذب للسياح لمشاهدة ما خل

الجميلة  األجواء  حيث  من  أو  السنين  مئات  منذ  حضارة 
والخضرة التي حباها اهلل إياها كنيابة الجبل األخضر  وجبل 

شمس.
أما على صعيد قطاع الصناعة والتعدين فإن المناطق 
الصناعية في واليتي نزوى وسمائل تضمان العديد من 
المصانع التي بال شك تسهم في دفع عجلة الصناعة 
في البالد، كما أن وفرة المعادن واألحجار التي تزخر بها 
المحافظة لها دور فاعل في رفد قطاع التعدين وهي 
من ضمن أولويات ومرتكزات الخطة الخمسية التاسعة 

)2016-2020م(.
إن  القادمة  السنوات  الداخلية تستطيع خالل  محافظة 
على  السلطنة  السياحة في  تقود دفة  أن  اهلل  شاء 
مدار السنة إذا ما توافر لهذا القطاع اإلمكانيات المادية 

المطلوبة لذلك.

الداخلية
مركز اتصال بين 

المحافظات
سعادة الشيخ: خليفه بن حمد بن هالل السعدي

محافظ الداخلية
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من سكان الداخلية في 
سن العمل عام 2015

ممرض في المحافظة 
عام 2015

ثماني  الداخلية  محافظة  تضم 
ومنح،  وبهالء،  نزوى،  هي:  واليات 
وسمائل،  وإزكي،  وأدم،  والحمراء، 
وبدبد. وتزخر هذه المحافظة بالعديد 
والسياحية  يخية  التار المقومات  من 
كما أنها تعد من المحافظات الزراعية 
ألف   322 حوالي  ويقطنها  الرئيسية، 
مشكلين  وافدا  ألف  و94  عماني 
السلطنة،  سكان  من   ٪10 نسبته  ما 
وذلك حسب إحصاءات عام 2015م. 
العمل  سن  في  هم  من  ويشكل 

بالمحافظة حوالي 69٪ من السكان.

األطفال  عدد  أن  المؤشرات  وتبين   
بلغ  سنة  ال15  عمر  دون  العمانيين 
نسمة،  و)140(  ألفا   )115( حوالي 
من   )٪36( نسبته  ما  مشكلين 
عدد  وتجاوز  بالمحافظة.  العمانيين 
الحكومية  بالمدارس  المقيدين  الطالب 
 )142( عددها  البالغ  بالمحافظة 
في  طالب  ألف   82 من  أكثر  مدرسة 
المدرسي.  التعليم  مراحل  مختلف 
عام  معلم  لكل  طالب   10 وبواقع 

2015م.

24 ألف عماني بالقطاع 
الخاص

ألف  أكثر من 24  بالمحافظة  ويعمل 
عماني بالقطاع الخاص ويشكل الذكور 
عام  بنهاية   ٪86 نسبته  ما  منهم 
الوافدة  العمالة  وتمثل  2015م. 
من  فقط   )٪6( حوالي  بالمحافظة 
بالسلطنة  الوافدة  العمالة  إجمالي 
يشكل  وافد  عامل  ألف   )94( بواقع 

الذكور حوالي 85٪ منهم.

فقد  الصحي  بالجانب  يتعلق  وفيما 
بالقطاع  الطبية  الكوادر  عدد  ارتفع 
الحكومي بالمحافظة بواقع 25 طبيبا 
و57 ممرضا خالل السنوات الماضية؛ 
وذلك لمواكبة االرتفاع المستمر في 
إلى  عددهم  ليصل  السكان  عدد 

)305( طبيبا و )519( ممرضا.
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آلف جيجا وات/ ساعة 
حجم احتياج المحافظة 

من الكهرباء بحلول عام 
2040

احتياجات المحافظة خالل الـ 
25

المستجدين  أن عدد  المؤشرات  تشير 
العمانيين في سوق العمل بمحافظة 
القادمة  سنة   25 الـ  خالل  الداخلية 
 78 بحوالي  يقدر  )2016-2040م( 
يو  سينار حسب  وذلك  مستجد  ألف 
وبمتوسط  المرتفع  السكاني  النمو 
و121  آالف  ثالثة  إلى  يصل  سنوي 

مستجدا في سوف العمل. 

السكاني  النمو  يو  وأيضا حسب سينار
حال  وفي  المحافظة  في  المرتفع 
حافظت على الكثافة السكانية الحالية 
ومعدل  فيها  سكنية  وحدة  لكل 
حدود  في  للمساكن  سنوي  نمو 
فإنه  سكنية  وحدة  و345   ألفين 
الوحدات  من  المتوقع  االحتياج  يقدر 
السكنية اإلضافية بالمحافظة خالل الـ 
)2016-2040م(  القادمة  سنة   25
بحوالي 58 ألفا و632 وحدة سكنية.

ويقدر االحتياج اإلضافي المتوقع من 
المعلمين والفصول بالمحافظة خالل 
الـ 25 سنة القادمة )2016-2040م( 
بحوالي 8 آالف و831 معلما وحوالي 
)2,996( فصال دراسيا، ذلك في حال 
لتلبية  الحالية  المعدالت  على  الحفاظ 
احتياجات حوالي 81 ألف طالب إضافي 
على عدد الطالب الحاليين بالمحافظة.

ويقدر االحتياج اإلضافي المتوقع من 
بالمحافظة وفق  األطباء والممرضين 
يو النمو السكاني المرتفع خالل  سينار
الـ 25 سنة القادمة )2016-2040م( 
 )2,629( و  طبيبا   )1,335( حوالي 
المستهدف  المعدل  وفق  ممرضا 
الصحي  للنظام  المستقبلية  بالنظرة 
و  طبيبا   )877( مقابل  2050م، 
الفترة  نفس  خالل  ممرضا   )1,743(

المستوى  على  الحفاظ  حال  في 
الصحي الحالي.

اإلضافي  االحتياج  إجمالي  ويقدر 
المياه  من  للمحافظة  المتوقع 
وفق  المنزلي  لالستهالك  والكهرباء 
يو النمو السكاني المرتفع خالل  سينار
  )2040-2016( القادمة  سنة   25 الـ 
حوالي )1.1( مليار جالون ماء وحوالي 
)6.5( آالف جيجا وات/ساعة، وذلك 
من  الحالية  المعدالت  على  للحفاظ 

االستهالك المنزلي.

4.4٪ من إجمالي المنشآت 
بالسلطنة في الداخلية

و649  ألفا   12 المحافظة  تتضم 
 ٪4.4 نحو  تشكل  ية  تجار منشاة 
في  ية  التجار المنشآت  إجمالي  من 
منشأة   676 نحو  وتمتلك  السلطنة، 
االستثمار  حجم  ويبلغ  صناعية. 
)209( ماليين  الصناعي فيها حوالي 

لاير عماني.
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شمال 
الباطنة

حركة
اقتصادية

نشطة
ومشاريع

واعدة
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نالت محافظة شمال الباطنة في العهد الزاهر لموالنا 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه اهلل 
الشاملة وذلك من  التنمية   في 

ّ
بالغا اهتماما  ورعاه- 

جغرافيا  السلطنة  محافظات  أهم  من  كونها  منطلق 
واقتصاديا نظرا للموقع الذي حباها اهلل به حيث تمتد 
نافذة  جعلها  مما  عمان  لبحر  الجنوبي  الساحل  على 
للنشاط التجاري البحري تربط عمان  بالدول األخرى في 

الخليج والمحيط الهندي.

تؤهلها  التي  الهائلة  اإلمكانيات  المحافظة  تمتلك 
للدخل  االقتصادي  التنويع  كبير في  بشكل  للمساهمة 
قطاعات  عدة  خالل  من  وذلك  البالد  في  القومي 
هامة فعلى سبيل المثال ال الحصر في القطاع الصناعي 
يع  يستقطب ميناء صحار الصناعي الذي يعتبر من المشار
الكبيرة  الصناعات  من  مجموعة  العمالقة  االقتصادية 

واأللمونيوم  والبتروكيماويات  كالسماد  والتحويلية 
والحديد. أما على صعيد القطاع اللوجستي فيمكن أن 
القطاع  لهذا  دعم  عامل  بصحار  الحرة  المنطقة  تكون 
البضائع في  يع  توز ين وإعادة  التخز الهام السيما في 

المنطقة.

كما تزخر المحافظة بمقومات زراعية واعدة إلى جانب 
بالشك  التي  المعدنية  الخامات  من  لمخزون  امتالكها 
سيكون لها دور كبير في النهوض بقطاع التعدين في 

السلطنة.

النقل  قطاع  في  واعد  مستقبل  المحافظة  وينتظر 
إلى  صحار  وميناء  صحار  مطار  من  كل  بوجود  السيما 
إلى  وتحويله  تطويره  سيتم  الذي  شناص  ميناء  جانب 
ميناء تجاري للعديد من األنشطة السياحية والسمكية.

إمكانيات هائلة تؤهل 
شمال الباطنة للمساهمة 

في التنويع االقتصادي
سعادة الشيخ/ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي

محافظ شمال الباطنة
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ألف مستجد لسوق 
العمل حتى 2040

ألف طالب وطالبة في 
مراحل التعليم المدرسي 

في عام 2015

ست  الباطنة  شمال  محافظة  تضم 
ولوى  وشناص  صحار  هي:  واليات 
ويبلغ  والسويق.  والخابورة  وصحم 
حوالي  المحافظة  هذه  سكان  عدد 
إلحصاءات  وفقا  نسمة  ألف   )681(
ما  بذلك  مشكلين  2015م،  عام 
السلطنة،  سكان  سدس  من  يقارب 
ويمثل العمانيون أكثر من ثلثي سكان 
 )٪67( تبلغ  بنسبة  وذلك  المحافظة 
من إجمالي سكانها. ويصنف سكانها 
على أن أغلبهم من فئة سن العمل 
ونتيجة    .)٪73( نسبته  ما  مشكلين 
نسبة  فإن  بالمحافظة  الوافدين  لتركز 
إجمالي  من   )٪85( إلى  تصل  الذكور 
وذلك  بالمحافظة،  الوافدين  السكان 
واالقتصادية  الصناعية  يع  للمشار نظرا 
في  السيما  المحافظة  في  القائمة 
صحار  وميناء  الصناعية  صحار  منطقة 
إلى  للعمانيين  النسبة  وتنخفض هذه 

.)٪51(

استقراءات مستقبلية

يو النمو السكاني المرتفع  وفقا لسينار
-2016( القادمة  سنة   25 الـ  خالل 
المستجدين  عدد  يقدر  2040م( 

 112 بـ  العمل  سوق  في  العمانيين 
سنوي  بمتوسط  أي  مستجد،  ألف 
مستجدا.   و480  اآلف   4 إلى  يصل 
من  المتوقع  االحتياج  يقدر  كما 
وفقا  اإلضافية  السكنية  الوحدات 
يو بحوالي 96 ألف وحدة  لهذا السينار
سكنية، وذلك في حال الحفاظ على 
سكنية  وحدة  لكل  السكانية  الكثافة 
سنوي  بمتوسط  وذلك  بالمحافظة، 
مقداره 3 آالف و859 وحدة سكنية.

بمدارس  المقيدين  الطالب  عدد  وبلغ 
أكثر  الباطنة  شمال  بمحافظة  التعليم 
في  وطالبة  طالب  آالف   105 من 
وبواقع  المدرسي  التعليم  مراحل 
2015م،  عام  معلم  لكل  طالب   10
الصفية  الكثافة  بلغت  حين  في 
الواحد.  بالصف  طالبا   )27( بالمحافظة 
المتوقع من  االحتياج اإلضافي  ويقدر 
خالل  بالمحافظة  والفصول  المعلمين 
)2016-2040م(  القادمة  سنة   25
حوالي 12 ألفا و700 معلم وحوالي 
وذلك  دراسي،  فصل  و300  آالف   4
المعدالت  على  الحفاظ  حال  في 
 116 حوالي  احتياجات  لتلبية  الحالية 
ألف طالب إضافي على عدد الطالب 

الحاليين بالمحافظة.
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المناطق  من  الصناعية  صحار  منطقة  أصبحت 
من  به  تتمتع  لما  نظرا  لالستثمار  الجاذبة  الصناعية 
الحتضان  المالئمة  الجيدة  والمزايا  التسهيالت  توفر 
يع  بالمشار مباشر  بشكل  يرتبط  قد  مشروع  أي 
الصناعي  صحار  بميناء  تنفيذها  الجاري  الصناعية 
الخامسة  المرحلتين  عن  قليلة  مسافة  يبعد  الذي 
والسادسة للمنطقة. وتعد منطقة صحار الصناعية 
إحدى المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق 
الصناعية التي تم افتتاحها في السادس عشر من 
 عن 

ً
نوفمبر 1992م وتبعد حوالي 220 كيلو مترا

دبي  مدينة  عن   
ً
مترا كيلو   180 وحوالي  مسقط 

وحوالي 100 كيلو متر عن محافظة البريمي مما 
أسواق  بين  وتوسطها  موقعها  أهمية  يؤكد 

مهمة يجعل منها منطقة ذات أهمية خاصة.

منطقة صحار الصناعية

)امسح الرمز للتعرف 
على حجم االستثمارات 
يف منطقة صحار 
الصناعية خالل 2015( يل 2017   مجلة المعرفة | العدد الثاني ابر 42
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طبيبا في عام 2015

مليار لاير االستثمار 
الصناعي في عام 2015

من   )٪18.6( المحافظة  وتستقطب 
بالقطاع  العاملة  الوطنية  العمالة 
عامل  ألف   39 بواقع  وذلك  الخاص 
المحافظة  أن  كما  2015م،  بنهاية 
إجمالي  )13٪( من  تستقطب حوالي 

العمالة الوافدة بالسلطنة.

الكوادر  عدد  بلغ  الصحي  الجانب  في 
بالمحافظة  الحكومي  بالقطاع  الطبية 
 )849( إلى  باإلضافة  طبيبا   )453(
 )30( على  موزعين  وممرضة  ممرضا 
وبلغ  بالمحافظة.  صحية  مؤسسة 
يرا. وبناء على  ة )460( سر عدد األسرَّ
خالل  المرتفع  السكاني  النمو  يو  سينار
الـ 25 سنة القادمة )2016-2040م( 
المتوقع  اإلضافي  االحتياج  يقدر  فإنه 
بالمحافظة  والممرضين  األطباء  من 
 )4,325( و  طبيبا   )2,196( بحوالي 
المستهدف  المعدل  وفق  ممرضا 
الصحي  للنظام  المستقبلية  بالنظرة 
و  طبيبا   )1,442( مقابل  2050م، 

الفترة  نفس  خالل  ممرضا   )2,868(
المستوى  على  الحفاظ  حال  في 
القطاع  بأن  علما  الحالي،  الصحي 
الصحي في السلطنة يتطلب 8،615 

طبيبا إضافيا بحلول عام 2040.

اإلضافي  االحتياج  إجمالي  ويقدر 
المياه  من  للمحافظة  المتوقع 
الـ  والكهرباء لالستهالك المنزلي خالل 
)2016-2040م(  القادمة  سنة   25
 11 وحوالي  جالون  مليار   2 بحوالي 
في  وذلك  وات/ساعة،  جيجا  ألف 
الحالية  المعدالت  على  الحفاظ  حال 

من االستهالك المنزلي.

المحافظة في المرتبة الثانية 
من حيث المنشآت الصناعية 

المنشآت  من  المحافظة  نصيب  أما 
الصناعية فقد تبين أنها تحوي أكثر من 
حيث  بالسلطنة  القائمة  المنشآت  ربع 
تضم المحافظة )771( منشأة صناعية 
إجمالي )2,581( منشأة صناعية  من 
تأتي  ولذلك  السلطنة،  في  قائمة 
المرتبة  في  الباطنة  شمال  محافظة 
الثانية بعد محافظة مسقط من حيث 
المنشآت الصناعية في عام 2014م، 
المرتبة  المحافظة  احتلت  حين  في 
األولى من حيث قيمة االستثمار حيث 
استحوذت على أكثر من نصف قيمة 
 )٪53( بالسلطنة  الصناعي  االستثمار 

بقيمة )12.9( مليار لاير عماني.
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جنوب 
الباطنة

جمال 
الطبيعة

وعبق 
املاضي
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آثار جنوب الباطنة تظهر 
عراقة الحضارة العمانية

سعادة الشيخ: هالل بن سعيد بن حمدان الحجري
محافظ جنوب الباطنة

التنمية  من  بنصيب  الحمد-  وهلل   - المحافظة  حظيت 
الخدمات  مجال  في  السيما  السلطنة  في  الشاملة 
أصبحت  حيث  العمراني،  والتخطيط  واالتصاالت  والطرق 
الحياة  بمقومات  تتمتع  الست  المحافظة  واليات 

ية. العصر

طبيعية  بمقومات  المحافظة  سبحانه  اهلل  حبا  وقد 
المحافظات  من  غيرها  دون  بها  تنفرد  وجيولوجية 
األمر الذي يعطيها ميزة نسبية في القطاع السياحي 
القطاع  توفرت لهذا  إذا ما  الداخلي والخارجي  بشقيه 
بالمواقع  أيضا  المحافظة  تزخر  كما  الالزمة،  الخدمات 
يخية والتراثية التي تقف شاهدة على عراقة الحضارة  التار

العمانية على مر السنين.

عمان  بحر  بين  االستراتيجي  المحافظة  موقع  أن  كما 
تمتلك  جعلها  غربا  الغربي  الحجر  جبال  وسفوح  شرقا 
فعلى  والسمكي،  الزراعي  القطاعين  ترفد  مقومات 

في  الجغرافي  التنوع  ساعد  الزراعي  القطاع  صعيد 
طوال  الزراعية  المحاصيل  من  الكثير  وجود  المحافظة 
العام األمر الذي من شأنه أن يكون له دور في تنمية 

نسبة مساهمة القطاع في االقتصاد العماني. 

أما فيما يتعلق بالقطاع السمكي فتزخر المحافظة كذلك 
بمقومات تمكنها من المساهمة في رفد هذا القطاع 
المرتبطة  واألعمال  الصيد  بحرفة  تشتهر  وأنها  السيما 
بها خصوصا أنها تشهد حاليا تنفيذ ميناءين للصيد بهما 

يادة المصيد. كافة الخدمات سيساهمان في ز

للمساهمة في عملية  أكبر  للمحافظة دور  وسيكون 
الحالية  الخطة  توجهات  وفق  االقتصادي  التنويع 
الزراعية  بالجوانب  العالقة  ذات  القطاعات  في  السيما 
قطاعي  مجال  في  وكذلك  والسمكية  والسياحية 

التعدين والخدمات اللوجستية.
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ألف نسمة يقطنون 
المحافظة عام 2015

طالبا/صف، متوسط 
الكثافة الصفية خالل عام 

2015

ست  الباطنة  جنوب  محافظة  تضم 
واليات هي: الرستاق والعوابي ونخل 
والمصنعة،  وبركاء  المعاول  ووادي 
نسمة  ألف   )376( حوالي  ويقطنها 
وفق إحصاءات عام 2015م، يمثلون 
وتعد  السلطنة.  سكان  ُعشر  حوالي 
المحافظات  اقل  من  المحافظة 
يمثل  حيث  بها،  الوافدين  نسبة  في 
ويشكلون  سكانها  ربع  الوافدون 
العمل.   السكان في سن  )69٪( من 
والمالحظ أنه على الرغم من أن نسبة 
إال أن  المحافظة قليلة  الوافدين في 
تبلغ  اذ  مرتفعة  بينهم  النوع  نسبة 
حين  في  أنثى،   100 لكل  ذكرا   528
بلغت عند العمانيين 100 ذكر لكل 100 

أنثى.

يو النمو  التقديرات وفق سينار
السكاني

عدد  أن  إلى  المؤشرات  وتشير 
سوق  في  العمانيين  المستجدين 
القادمة  سنة   25 الـ  خالل  العمل 
 68 بحوالي  يقدر  )2016-2040م( 
يو  سينار حسب  وذلك  مستجد  ألف 
في  المرتفع  السكاني  النمو 
سنوي  بمتوسط  وذلك  المحافظة، 

يصل إلى ألفين و719 مستجدا. 

يو النمو السكاني  وأيضا حسب سينار
حال  وفي  المحافظة  في  المرتفع 
حافظت على معدل النمو السنوي 
بحوالي  فيها  السكنية  للوحدات 
فإنه  سكنية  وحدة  و120  ألفين 
الوحدات  من  المتوقع  االحتياج  يقدر 
السكنية اإلضافية بالمحافظة خالل الـ 
)2016-2040م(  القادمة  سنة   25

بحوالي 53 ألف وحدة سكنية.

المقيدين  بالطالب  يتعلق  وفيما 
جنوب  بمحافظة  التعليم  بمدارس 
من  أكثر  عددهم  بلغ  فقد  الباطنة 
مراحل  طالب وطالبة في  ألف   80.8
معدل  وبلغ  المدرسي.  التعليم 
 11 بالمحافظة  معلم  لكل  الطالب 
طالبا/معلم عام 2015م، في حين 
بالمحافظة  الصفية  الكثافة  بلغت 
بلغ  حيث  الواحد  بالصف  طالبا   )28(
 2,993 بالمحافظة  الصفوف  عدد 
المدارس  مختلف  في  دراسيا  صفا 

الحكومية.

المتوقع  اإلضافي  االحتياج  ويقدر 
بالمحافظة  والفصول  المعلمين  من 
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-2016( القادمة  سنة   25 الـ  خالل 
على  الحفاظ  حال  في  2040م( 
آالف   7 بحوالي  الحالية  المعدالت 
و600  ألفين  وحوالي  معلم  و800 
احتياجات  لتلبية  فصل دراسي، وذلك 
على  إضافي  طالب  ألف   70 حوالي 

عدد الطالب الحاليين بالمحافظة.

من   )٪10( المحافظة  وتستقطب 
بالقطاع  العاملة  الوطنية  العمالة 
عامل  ألف   20 بواقع  وذلك  الخاص 
المحافظة  أن  كما  2015م،  بنهاية 
من   )%5.6( حوالي  تستقطب 

إجمالي العمالة الوافدة بالسلطنة.

المحافظة  تضم  الصحي  الجانب  في 
)5( مستشفيات و17 مجمعا ومركزا 
و  طبيبا   )365( نحو  بها  يعمل  صحيا 
 )312( على  وتحتوي  ممرضا   )616(

يرا. سر

ويقدر االحتياج اإلضافي المتوقع من 

األطباء والممرضين بالمحافظة وفق 
يو النمو السكاني المرتفع خالل  سينار
الـ 25 سنة القادمة )2016-2040م( 
 )2,377( و  أطباء   )1,207( حوالي 
المستهدف  المعدل  وفق  ممرضا 
الصحي  للنظام  المستقبلية  بالنظرة 
و  طبيبا   )793( مقابل  2050م، 
الفترة  نفس  خالل  ممرضا   )1,567(
المستوى  على  الحفاظ  حال  في 

الصحي الحالي.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية فإن 
جملة  من   )٪6.6( تضم  المحافظة 
السلطنة  في  الصناعية  المنشآت 
حجم  وبلغ  منشأة.   )166( بواقع 
لاير  مليون   )87( نحو  بها  االستثمار 

وذلك حسب بيانات عام 2014م.

اإلضافي  االحتياج  إجمالي  ويقدر 
المياه  من  للمحافظة  المتوقع 
وفق  المنزلي  لالستهالك  والكهرباء 

يو النمو السكاني المرتفع خالل  سينار
الـ 25 سنة القادمة )2016-2040م( 
الماء  من  جالون  مليار  على  يد  يز ما 
وات/ساعة،  جيجا  آالف   6 وحوالي 
وذلك للحفاظ على المعدالت الحالية 

من االستهالك المنزلي.

يل 2017   مجلة المعرفة | العدد الثاني ابر 48

جالون حجم االحتياج من 
المياه بحلول عام 2040
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جزر الديمانيات
علنت جزر الديمانيات الطبيعية كمحمية طبيعية 

ُ
أ

 )23/96( رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب 
أرخبيل  عن  عبارة  وهي  1996/4/3م،  بتاريخ 
يضم تسع جزر قبالة ساحل والية السيب ووالية 
بركاء )الخرابة، الحايوت، الجبل الكبير، الجبل الصغير، 
وأوالد  الجون،  قسمة،  اللومية،  المملحة، 
الصخور  المحمية  حدود  تشمل  كما  جون(. 
والمياه الضحلة التي تمتد على بعد يتراوح ما 
بين )16-18 كيلومتر( من الشاطئ الممتد من 
السيب إلى بركاء وتبلغ مساحة المحمية 203 
كم . تتميز هذه الجزر بطبيعتها البكر ومناظرها 
 
ً
تصبح متحفا تؤهلها ألن  التي  الخالبة  الجميلة 
الديمانيات منطقة حماية  جزر  للطبيعة. وتعتبر 
 
ً
رائعة ذات أهمية وطنية وإقليمية، وتعد مركزا
لها  حصر  ال  أعداد  لتكاثر   

ً
هاما  

ً
ودوليا  

ً
إقليميا

من أنواع الطيور المهاجرة والمستوطنة حيث 
ية بكثافة عالية، وتنفرد  تعشش بها الطيور البحر
 Pandion النساري  العقاب  طيور  بتعشيش 
haliaetus،  كما تتميز بوجود العديد من أنواع 
المرجان وأسماك الشعاب المرجانية المتنوعة. 
وتأوي إلى هذه الجزر للتعشيش ووضع البيض 
أعداد كبيرة من سالحف الشرفاف، التي تضيف 
 لهذه 

ً
الجزر كونها مالذا أهمية عالمية لهذه 

األنواع التي يهددها خطر االنقراض بشدة، كما 
 للتعشيش.

ً
تزورها السالحف الخضراء صيفا

2
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جنوب الشرقية  
واجهة

التجارة البحرية 
منذ األزل
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في عهد النهضة المباركة حظيت محافظة جنوب الشرقية 
اإلنجازات  من  بالعديد  السلطنة  محافظات  من  كغيرها 
المواطن في هذه  رفاه  انعكست معطياتها على  التي  

المحافظة.

الشرقية  الجنوبية  الواجهة  الشرقية  جنوب  محافظة  تمثل 
لسلطنة عمان حيث تطل على بحري عمان والعرب من ناحية 
ية والصحراوية  الشرق. وتمتاز بتوفر بيئات متنوعة كالبيئة البحر
تتميز  منها  وكل  ية،  الحضر والبيئة  والزراعية  والجبلية  الرملية 
بمقومات جذب سياحي تنفرد بها عن غيرها من محافظات 

السلطنة.

تنفيذ  الجغرافي  لموقعها   
ً
نظرا المحافظة  وتشهد  هذا 

العمالقة  االقتصادية  الجدوى  ذات  يع   المشار من  عدد 
يا  اليور سماد  ومصنع  المسال،  الطبيعي  الغاز  كمشروع 
احتضنتها  التي  الضخمة  يع  المشار من  وهما  واألمونيا، 
منطقة صور الصناعية إلى جانب محطة صور إلنتاج الكهرباء، 
تحوي  كما  والمتوسطة.  الصغيرة  الصناعات  من  وعدد 
بوالية  )الروبيان(  السمكي  االستزراع  مشروع  المحافظة 
الذي  الحد  جعالن بني بوحسن. اضف الى ذلك مطار رأس 
رأس  بنيابة  خاصة  السياحية  الحركة  تنشيط  عليه في  يعول 
الحد التي تشهد تنفيذ مشروع سياحي كبير من خالل شركة 

ية. عمران مع الديار القطر

العديد  بوجود  العريق  يخها  تار وبحكم  المحافظة  تزخر 
يجرى  التي  ية  األثر قلهات  مدينة  أبرزها  يخية  التار اآلثار  من 
يقة  العمل فيها على التنقيب والترميم لهذه المدينة العر
باإلضافة إلى القالع والحصون المنتشرة في واليات ونيابات 
في  تتمثل  التي  المتنوعة  السياحية  والمعالم  المحافظة، 
أبرزها  ومن  واألفالج  المائية  والعيون  واألخوار  الكهوف 
فلج الجيلة الذي تم إدراجه ضمن منظومة التراث العالمي 
والخلجان  السياحية  األودية  من  العديد  وجود  عن  فضال 
السالحف  لمحمية  العلمي  )المركز  الطبيعية  والمحميات 
برأس الجنز ( والشواطئ الجميلة التي تستقطب العديد من 
الزوار من داخل السلطنة باإلضافة إلى توافر السياحة الرملية 

بالمحافظة.

بجانب  الوطني  لالقتصاد  رافدا  تعتبر  المقومات  هذه  كل 
قطاعي الزراعة واألسماك اللذين تمتاز بهما المحافظة من 
حيث وفرة محاصيلها الزراعية الجيدة والمختلفة والمخزون 

السمكي الوفير.

يد  المز القادمة  السنوات  المحافظة في  تحقق  أن  ونأمل 
االقتصاد  تنوع  في  تسهم  التي  الواعدة  يع  المشار من 

الوطني بمختلف القطاعات التنموية واإلنتاجية.

جنوب الشرقية
بيئات متنوعة ومقومات 

جاذبة للسياحة
سعادة الشيخ: عبداهلل بن مستهيل بن سالم شماس

محافظ جنوب الشرقية



53 يل  2017   53مجلة المعرفة | العدد الثاني ابر يل 2017   مجلة المعرفة | العدد الثاني ابر



يل  2017   مجلة المعرفة | العدد الثاني ابر 54

الشرقية  جنوب  محافظة  تضم 
والكامل  صور،  هي:  واليات  خمس 
حسن،  بو  بني  وجعالن  والوافي، 
ومصيرة.  علي  بو  بني  وجعالن 
ويقطن المحافظة حوالي )276( ألف 
نسمة وفق إحصاءات عام 2015م، 
الوافدين  أن  إلى  المؤشرات  وتشير 
يشكلون ما نسبته )32٪( من إجمالي 
سكانها. إال أنه من المالحظ أن نسبة 
سكان المحافظة العمانيين ممن هم 
 )٪60( حوالي  تبلغ  العمل  سن  في 
بين   )٪99( إلى  النسبة  هذه  وترتفع 
إلى   

ً
أيضا المؤشرات  وتشير  الوافدين. 

إلى  الوافدين  بين  الذكور  ارتفاع نسبة 
)84٪( فيما تنخفض هذه النسبة عند 

العمانيين إلى )٪50(.

الواقع والمستقبل 
العمانيين  المستجدين  عدد  يقدر 
سنة   25 الـ  خالل  العمل  سوق  في 
وفقا  )2016-2040م(  القادمة 
يو النمو السكاني المرتفع في  لسينار
مستجد،  ألف   46 بنحو  المحافظة 
بألف  يقدر  سنوي  بمتوسط  وذلك 

و824 مستجد. 

الوحدات  من  المتوقع  االحتياج  أما 
خالل  بالمحافظة  اإلضافية  السكنية 

يو  للسينار القادمة وفقا  الـ 25 سنة 
ألف   39 بحوالي  يقدر  فإنه  نفسه 
حال  في  وذلك  سكنية،  وحدة 
الحفاظ على الكثافة السكانية الحالية 
بمتوسط سنوي  بالمحافظة وذلك 

قدره ألفا و562 وحدة سكنية.

أما في قطاع التعليم فقد بلغ عدد 
التعليم  الطالب المقيدين في مراحل 
التعليم  مدارس  بمختلف  المدرسي 
من  أكثر  2015م  عام  بالمحافظة 
56.8 ألف طالب وطالبة، بمعدل 10 
صفية  وبكثافة  معلم،  لكل  طالب 
في حدود )26( طالبا بالصف الواحد.

على  المحافظة  حافظت  حال  وفي 
االحتياج  فيقدر  الحالية  المعدالت 
المعلمين  من  المتوقع  اإلضافي 
 25 الـ  خالل  بالمحافظة  والفصول 
سنة القادمة بحوالي 5 آالف و162 
فصال  و751  ألفا  وحوالي  معلما 
حوالي  احتياجات  لتلبية  وذلك  دراسيا 
عدد  على  إضافي  طالب  ألف   47

الطالب الحاليين بالمحافظة.

أن  2015م  لعام  المؤشرات  وتذكر 
تستقطب  الشرقية  جنوب  محافظة 
نحو 13 ألفا من العمالة الوطنية في 
نسبته  ما  مشكلين  الخاص  القطاع 

ألف نسمة يقطنون 
المحافظة في عام 

2015

ألف وحدة سكنية 
إضافية خالل 25 سنة
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)5.2%( من إجمالي العمالة الوافدة 
بالسلطنة.

وفي الجانب الصحي تشير المؤشرات 
العاملة  الطبية  الكوادر  عدد  أن  إلى 
بالمحافظة  الحكومي  القطاع  في 
ممرضا  و)634(  طبيبا   )257( يبلغ 
 )4( على  موزعين  وممرضة 
ومجمعا  مركزا   )20( و  مستشفيات 
هذه  في  ة  األسرَّ عدد  ويبلغ  صحيا، 
يرا.  المؤسسات الصحية نحو )431( سر
أما االحتياجات المستقبلية للـ 25 سنة 
القادمة في هذا القطاع بالمحافظة 
السكاني  النمو  يو  سينار على  بناء 
المستهدف  المعدل  المرتفع ووفق 
الصحي  للنظام  المستقبلية  بالنظرة 
 )889( بحوالي  يقدر  فإنه  2050م، 
طبيبا و)1,750( ممرضا، مقابل )584( 
طبيبا ونحو )1,161( ممرضا خالل نفس 
على  الحفاظ  تم  حال  في  الفترة، 

المستوى الصحي الحالي.

أما التوقعات من االستهالك المنزلي 
النمو  يو  سينار وفق  والكهرباء  للمياه 
سنة   25 الـ  خالل  المرتفع  السكاني 
االحتياج  إجمالي  يقدر  فإنه  القادمة 
من  للمحافظة  المتوقع  اإلضافي 
المنزلي  لالستهالك  والكهرباء  المياه 
من  جالون  مليون   753 بحوالي 
وات/ جيجا  آالف   4 وحوالي  المياه 

الحفاظ على  ساعة، وذلك في حال 
االستهالك  من  الحالية  المعدالت 

المنزلي.

المحافظة تمتلك 6٪ من 
إجمالي االستثمار الصناعي 

في السلطنة
تضم محافظة جنوب الشرقية وفق 
منشأة   145 نحو   2014 عام  بيانات 
منشأة   2581 إجمالي  من  صناعية 
قائمة بالسلطنة، وبلغ حجم االستثمار 
مليار   )1.5( نحو  بالمحافظة  الصناعي 
لاير عماني مشكال ما نسبته 6٪ من 
إجمالي االستثمار الصناعي بالسلطنة.

 بالمستشفيات 
ً
يرا سر

والمراكز الصحية عام 
2015

من إجمالي االستثمار 
الصناعي

والية صور...

حكاية جمال ال ينتهي
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شمال 
الشرقية

حركة 
سياحية 

واعدة
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شمال الشرقية واجهة 
السلطنة الجنوبية

سعادة الشيخ: يحيى بن حمود بن حمد المعمري
محافظ شمال الشرقية

التنمية  من  وافرا  نصيبا  الشرقية  شمال  محافظة  نالت 
الزاهر  العهد  في  السلطنة  تعيشها  التي  الشاملة 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  لموالنا 
التنمية  قطاعات  مختلف  في  ورعاه-  اهلل  -حفظه 
الصحية والتعليمية واالجتماعية والخدمية. حيث ارتبطت 
واليات المحافظة الست بشبكة حديثة من الطرق فيما 
بينها من جهة ومحافظة مسقط من جهة أخرى األمر 
الذي ساهم في تنشيط حركة السياحة والنقل البري 

في المحافظة.

التنمية  بخطة  المتعلقة  والمرتكزات  األولويات  ووفق 
والمتعلقة  )2016-2020م(  التاسعة  الخمسية 
بوجه  االهتمام  خالل  من  االقتصادي  التنوع  بتعميق 
خاص بتطوير قطاعات السياحة والصناعة والتعدين فإنه 
بارز  بدور  تقوم  أن  يمكنها  المحافظة  إن  القول  يمكننا 
المقومات  من  تمتلك  وأنها  السيما  الجانب  هذا  في 

األخضر  كقلعة  يخية  التار اآلثار  مابين  المتنوعة  السياحية 
يخية كمنطقة المنزفة في والية إبراء هذا  والقرى التار
بها  تشتهر  التي  والعيون  واألفالج  األودية  جانب  إلى 
المحافظة والتي غدت مزارات سياحية شهيرة يقصدها 

القاصي والداني كوادي بني خالد.

تشهد  فسوف  الصناعة  بقطاع  يتعلق  فيما  أما 
المحافظة إنشاء منطقة صناعية في والية المضيبي 
الصناعية  الحركة  دفع  في  دور  لها  يكون  أن  ونأمل 
لقطاع  جيدة  فرص  المحافظة  في  تتوفر  كما  فيها. 
نهج  يز  تعز في  سيساهم  بالشك  الذي  األمر  التعدين 

التنويع االقتصادي في البالد.

لهذا فإننا نتوقع بإذن اهلل تعالى في السنوات القادمة 
بالعديد  الزاخرة  المحافظة  التطور في هذه  من  يدا  مز
من المقومات المتنوعة بتنوع والياتها وطوبوغرافيتها.
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25 سنة  الـ  خالل  العمل  في سوق 
حسب  )2016-2040م(  القادمة 
يو النمو السكاني المرتفع في  سينار
مستجد،  ألف   39 بنحو  المحافظة 
وذلك بمتوسط سنوي يقدر بألف و 

579 مستجد.

الوحدات  من  المتوقع  االحتياج  أما 
خالل  بالمحافظة  اإلضافية  السكنية 
يو  للسينار القادمة وفقا  الـ 25 سنة 
ألف   35 بحوالي  يقدر  فإنه  نفسه 
حال  في  وذلك  سكنية،  وحدة 
السكانية  الكثافة  على  المحافظة 
النمو  ،معدل  بالمحافظة  الحالية 
والذي  السكنية  للوحدات  الحالي 
ألف  بنحو  السنوي  متوسطه  يقدر 

و416 وحدة سكنية.

فتذكر  التعليم  قطاع  في  أما 
عدد  أن   2015 لعام  المؤشرات 
التعليم  الطالب المقيدين في مراحل 

تضم محافظة شمال الشرقية ست 
واليات هي: إبراء، والمضيبي، وبدية، 
ودماء  خالد،  بني  ووادي  والقابل، 
والطائيين. ويقطن المحافظة حوالي 
وفق  وذلك  نسمة  ألف   )250(
المرتبة  لتحتل  إحصاءات عام 2015م 
السلطنة  محافظات  بين  السابعة 
تشير  كما  السكان.  عدد  حيث  من 
المؤشرات إلى أن الوافدين يتجاوزون 
ثلث سكان المحافظة، حيث يشكلون 
إجمالي  من   )٪34.7( يقارب  ما 
ارتفاعا  المؤشرات  وتبين  سكانها. 
في نسبة الذكور عند الوافدين حيث 
تصل إلى )89٪( من إجمالي السكان 
تنخفض  فيما  بالمحافظة  الوافدين 
هذه النسبة عند العمانيين لتصل إلى 

.)٪49.5(

االحتياجات للـ 25 سنة القادمة
العمانيين  المستجدين  عدد  يقدر 

التعليم  مدارس  بمختلف  المدرسي 
ألف   48.5 من  أكثر  يبلغ  بالمحافظة 
طالب وطالبة، بمعدل 10 طالب لكل 
 )26( تقارب  صفية  وبكثافة  معلم، 

طالبا بالصف الواحد.

على  المحافظة  حافظت  حال  وفي 
االحتياج  فيقدر  الحالية  المعدالت 
المعلمين  من  المتوقع  اإلضافي 
والفصول بالمحافظة خالل الـ 25 سنة 
القادمة بحوالي 4 آالف و468 معلما 
دراسيا،  فصال  و516  ألفا  وحوالي 
لتلبية احتياجات حوالي 41 ألف  وذلك 
الطالب  عدد  على  إضافي  طالب 

الحاليين بالمحافظة.

أن   2015 لعام  المؤشرات  وتذكر 
استقطبت  الشرقية  شمال  محافظة 
الوطنية  العمالة  ألفا من   )12.8( نحو 
العمالة  الخاص، وتشكل  القطاع  في 
من   )٪5.1( نسبته  ما  فيها  الوافدة 
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ألف عامل من العمالة 
الوطنية في عام 2015

 بالمراكز الطبية في 
ً
يرا سر

العام 2015

إجمالي العمالة الوافدة بالسلطنة.

المؤشرات  تبين  الصحي  الجانب  وفي 
في  العاملة  الطبية  الكوادر  عدد  أن 
يبلغ  بالمحافظة  الحكومي  القطاع 
)127( طبيبا و)349( ممرضا وممرضة 
صحية  مؤسسة   )22( على  موزعين 
عدد  ويبلغ  مستشفيات.  ستة  منها 
المؤسسات  هذه  في  ة  األسرَّ
أما  يرا.  سر  )373( نحو  الصحية 
سنة   25 للـ  المستقبلية  االحتياجات 
القادمة في هذا القطاع بالمحافظة 
السكاني  النمو  يو  سينار على  وبناء 
المستهدف  المعدل  المرتفع ووفق 
الصحي  للنظام  المستقبلية  بالنظرة 
 )806( بحوالي  يقدر  فإنه  2050م، 
طبيبا و)1,587( ممرضا، مقابل )529( 
طبيبا ونحو )1,052( ممرضا خالل نفس 
الحفاظ  تم  حال  في  وذلك  الفترة، 

على المستوى الصحي الحالي.

أما التوقعات من االستهالك المنزلي 
النمو  يو  والكهرباء وفق سينار للمياه 

سنة   25 الـ  خالل  المرتفع  السكاني 
االحتياج  إجمالي  يقدر  فإنه  القادمة 
من  للمحافظة  المتوقع  اإلضافي 
المنزلي  لالستهالك  والكهرباء  المياه 
من  جالون  مليون   683 بحوالي 
وات/ جيجا  آالف   4 وحوالي  المياه 

ساعة، وذلك في حال الحفاظ على 
االستهالك  من  الحالية  المعدالت 

المنزلي.

المنشآت الصناعية تشكل ٪3.7 
من إجمالي المنشآت القائمة 

بالسلطنة

تضم محافظة شمال الشرقية وفق 
نحو 93 منشأة  بيانات عام 2014م 
إجمالي  من   ٪3.7 تمثل  صناعية 
وبلغ  بالسلطنة.  القائمة  المنشآت 
بالمحافظة  الصناعي  االستثمار  حجم 

نحو )11( مليار لاير عماني.
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الظاهرة
مقومات 

تاريخية 
ضاربة يف 

القدم 
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الظاهرة تشهد نموا 
مضطردا في المشاريع

سعادة الشيخ: سيف بن حمير بن محمد آل مالك الشحي
محافظ الظاهرة

تمتلك  التي  المحافظات  من  الظاهرة  محافظة  تعتبر 
جانب أنها من  إلى  يخية،  وتار زراعية وسياحية  إمكانيات 
المحافظات التي نالت نصيبها من التنمية الشاملة في 
العهد الزاهر لموالنا صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 

سعيد المعظم حفظة اهلل ورعاه.

مقومات  من  الظاهرة  محافظة  به  تحفل  ما  إن 
في  للمساهمة  يؤهلها  وسياحية  وزراعية  يخية  تار
التاسعة 2016- الخمسية  الخطة  أولويات  تحقيق 

2020م السيما تلك المتعلقة بتعميق عمليات التنويع 
بتطوير  خاص  بوجه  االهتمام  خالل  من  االقتصادي 

قطاعات السياحة والتعدين.

في  مطردا  نموا  الظاهرة  محافظة  تشهد  كما 
والمقيمين  للمواطنين  المقدمة  والخدمات  يع  المشار
على حد سواء في والياتها الثالث وهي عبري وينقل 
يع التنموية األخرى التي تمس  وضنك ناهيك عن المشار
التعليم  قطاعات  تحت  تندرج  والتي  المواطنين  حاجات 

والصحة والتنمية االجتماعية.

السنوات  خالل  للمحافظة  يكون  أن  المؤمل  ومن 
الدخل  الفاعلة في  المساهمة  بارز في  دور  القادمة 
والزراعة  السياحة  قطاع  في  السيما  للبالد  القومي 

والنقل البري.
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في  القابعة  الظاهرة  محافظة 
الغربي  الحجر  لجبال  الجنوبية  السفوح 
وينقل  عبري  الثالث  والياتها  يقطن 
نسمة  ألف   )192( حوالي  وضنك 
2015م،  عام  بيانات  وفق  وذلك 
من   )٪4.6( نسبته  ما  يشكلون 
ويمثل  السلطنة،  سكان  إجمالي 
الوافدون فيها ما نسبته )26٪( من 
إجمالي سكانها. ويصنف سكان هذه 
سن  فئة  من  أغلبهم  بأن  المحافظ 
ما  الفئة  هذه  شكلت  حيث  العمل، 
وبلغت  الوافدين،  بين   )٪99( نسبته 
عند العمانيين ما نسبته )60٪(؛  األمر 
الذي أدى إلى ارتفاع نسبة النوع بين 
لكل  ذكرا   )513( إلى  لتصل  الوافدين 
مائة أنثى، في حين بلغت النسبة عند 

العمانيين )101(.

السكاني  النمو  يو  سينار ووفق 
الظاهرة بمتوسط  المرتفع لمحافظة 
و)379(  ألف  إلى  يصل  سنوي 
مستجدا، فإنه يقدر عدد المستجدين 
الـ  خالل  العمل  سوق  في  العمانيين 

)2016-2040م(  القادمة  سنة   25
بنحو )34( ألف مستجد.

على  الظاهرة  حافظت  حال  وفي 
حسب  الحالية،  السكانية  الكثافة 
و82  ألفا  البالغ  السنوي  المتوسط 
االحتياج  يقدر  فإنه  سكنية.  وحدة 
السكنية  الوحدات  من  المتوقع 
اإلضافية بالمحافظة خالل الـ 25 سنة 
حوالي  )2016-2040م(  القادمة 

27 ألف وحدة سكنية. 

الطالب والمعلمون 
عدد  أن  اإلحصائية  المؤشرات  بين 

ُ
ت

التعليم  بمدارس  المقيدين  الطالب 
من  أكثر  بلغ  الظاهرة  بمحافظة 
في  وطالبة  طالب  ألف   )35.3(
المدرسي.  التعليم  مراحل  مختلف 
كما تذكر المؤشرات أن معدل الطالب 
لكل معلم بالمحافظة بلغ 9 طالب/

معلم وذلك في عام 2015م، في 
حين بلغت الكثافة الصفية بالمحافظة 

)24( طالبا بالصف الواحد.

ألف نسمة يقطنون 
المحافظة عام 2015

ألف طالب وطالبة 
بمختلف المراحل التعليمية 

عام 2015

امسح الرمز ملشاهدة 
أبرز املزارات السياحية 
مبحافظة الظاهرة
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اإلضافي  باالحتياج  يتعلق  فيما  أما 
والفصول  المعلمين  من  المتوقع 
بالمحافظة خالل الـ 25 سنة القادمة 
بحوالي  يقدر  فإنه  )2016-2040م( 
ألف  وحوالي  معلم،  و900  آالف   3
حال  في  ذلك  دراسيا،  فصال  و324 
لتلبية  الحالية  المعدالت  على  الحفاظ 
احتياجات حوالي 36 ألف طالب إضافي 
على عدد الطالب الحاليين بالمحافظة.

من   )4.5%( المحافظة  وتستقطب 
بالقطاع  العاملة  الوطنية  العمالة 
عامال   )9493( بواقع  وذلك  الخاص 
المحافظة  أن  كما  2015م،  بنهاية 
إجمالي  من   )٪3( حوالي  تستقطب 

العمالة الوافدة بالسلطنة.

قطاعات الصحة والصناعة والمياه 
والكهرباء

وفي الجانب الصحي تشير المؤشرات 
الطبية  الكوادر  أن عدد  إلى  اإلحصائية 
يبلغ  بالمحافظة  الحكومي  بالقطاع 
ممرضا   )431( و  طبيبا   )149( نحو 
ة  األسرَّ عدد  وبلغ  وممرضة. 
الحكومية  الصحية  بالمؤسسات 
بالمحافظة )273( موزعة على )18( 

مؤسسة صحية منها مستشفيان.

ويقدر االحتياج اإلضافي المتوقع من 
وفق  بالمحافظة  والممرضين  األطباء 
يو النمو السكاني المرتفع خالل  سينار
الـ 25 سنة القادمة )2016-2040م( 
حوالي )616( طبيبا و )1,212( ممرضا 
بالنظرة  المستهدف  المعدل  وفق 

المستقبلية للنظام الصحي 2050م، 
مقابل )404( أطباء و )804( ممرضين 
الحفاظ  حال  في  الفترة  نفس  خالل 

على المستوى الصحي الحالي.

الصناعية  بالمنشآت  يتعلق  وفيما 
عددها  بلغ  فقد  المحافظة  في 
نحو )54( منشأة صناعية من إجمالي 
بالسلطنة  قائمة  منشأة   )2581(
وذلك وفق بيانات عام 2014، وبلغ 
بالمحافظة  الصناعي  االستثمار  حجم 
)117( ألف لاير عماني بنسبة ٪0.5 
فقط من إجمالي االستثمار الصناعي 

بالسلطنة.

اإلضافي  االحتياج  إجمالي  ويقدر 
المياه  من  للمحافظة  المتوقع 
وفق  المنزلي  لالستهالك  والكهرباء 
يو النمو السكاني المرتفع خالل  سينار
الـ 25 سنة القادمة )2016-2040م( 
ماء  جالون  مليون   522 حوالي 
وات/ساعة  جيجا  آالف   3 وحوالي 
على  للحفاظ  وذلك  الكهرباء،  من 
االستهالك  من  الحالية  المعدالت 

المنزلي.

آلف ممرض مقدار 
االحتياج بحلول عام 

2040

آالف جيجا وات/ ساعة 
احتياج المحافظة من 

الكهرباء خالل الـ 25 سنة 
القادمة
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الوسطى 
ستعزز 
التنويع 

االقتصادي 
يف السلطنة
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الزاهر  العهد  في  الوسطى  محافظة  شهدت 
الميمون لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس 
 في 

ً
 ملحوظا

ً
بن سعيد المعظم - حفظه اهلل - تطورا

يع  مختلف المجاالت وأصبحت تنعم بالعديد من المشار
ذات  يع  المشار األساسية وغيرها من  بالبنية  المتعلقة 
النفط  قطاع  في  خصوصا  االستثمار  بمجاالت  الصلة 
أنشطة  االستثمارات  إثر هذه  والغاز، حيث قامت على 
تنشيط  في  ساهمت  مختلفة  واجتماعية  اقتصادية 

الحراك االقتصادي واالجتماعي بالمحافظة.

الوسطى  محافظة  فإن  السياحي  المجال  وفي   
تتمتع بمقومات سياحية ساعدها في ذلك طقسها 
من  العديد  هناك  تبرز  حيث  السنة  طوال  المعتدل 
المزارات السياحية ومنها المحميات والكهوف الطبيعية 
ذات  العرب  بحر  على  الممتدة  الجميلة  والشواطئ 
المياه النقية والتي جعلت منها بيئة خصبة للعديد من 

ية.  النباتات البحر

يادة مساهمة  ز نحو  الموقرة  الحكومة  توجه  وضمن 
ولتحقيق  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الخاص  القطاع 
االقتصادية  المنطقة  إنشاء  تم  فقد  المتوازنة  التنمية 
رقم  السلطاني  المرسوم  صدر  حيث  بالدقم  الخاصة 
المنطقة  هيئة  بإنشاء  قضى  والذي    )2011  /119(

المسؤولة  الجهة  لتصبح  بالدقم   الخاصة  االقتصادية 
يع،  المشار العديد من  إقامة وتنظيم واستقطاب  عن 
نموذجي  مخطط  على  المنطقة  هذه  تقوم  حيث 
منها:  المناطق  من  عدد  على  يحتوي  يد  وفر شامل 
الصناعية  والمناطق  ية،  والتجار السكنية  المنطقة 
القادرة على استيعاب مختلف االستعماالت، ومجمع 
تجاري،  وميناء  للصيد،  وميناء  السمكية،  للصناعات 
وحوض جاف باإلضافة إلى المنطقة السياحية وغيرها، 
ببنية  بالدقم  الخاصة  االقتصادية  المنطقة  وتتمتع  
من  العديد  استقطاب  على  قادرة  مكتملة  أساسية 
االستثمارات المحلية وغيرها، ومواكبة للنشاط التنموي 
ومحافظة  خاص  بشكل  الدقم  والية  تشهده  الذي 
الوسطى بشكل عام فقد تم تفعيل مطار الدقم في 

يل 2014م. أبر

األساسية  البنية  خالل  ومن  الوسطى  محافظة  إن 
ساعدت  المجاالت  مختلف  في  المتوفرة  والخدمات 
الطيبة  أرضها  على  يعيش  لمن  يمة  كر حياة  خلق  على 
يد  استقطاب مز أضحت قادرة على  زائرها حيث  وعلى 
يع واالستثمارات التي تنعكس على تنشيط  من المشار

الحركة االقتصادية واالجتماعية بشكل عام.

الوسطى قادرة على 
استقطاب المشاريع 

واالستثمارات
سعادة الشيخ: معضد بن محمد بن عبداهلل اليعقوبي

محافظ الوسطى



71 يل  2017   71مجلة المعرفة | العدد الثاني ابر يل 2017   مجلة المعرفة | العدد الثاني ابر



يل  2017   مجلة المعرفة | العدد الثاني ابر 72

تعتبر  الوسطى  محافظة  أن  رغم 
سكانا  السلطنة  محافظات  أقل 
والمؤشرات  األرقام  تشير  حسبما 
 )41.1( عددهم  والبالغ  اإلحصائية، 
أن  إال  2015م،  عام  نسمة  ألف 
اقتصادية  حركة  تشهد  المحافظة 
رفد  في  ستساهم  نشطة  ية  وتجار
مصادر  وتنويع  العماني  االقتصاد 
إلى  الحكومة  تسعى  الذي  الدخل 
يع القائمة في  تحقيقه. ونظرا للمشار
النفطية  األنشطة  وتركز  المحافظة 
أن  إلى  تشير  اإلحصاءات  فإن  فيها 
الوافدين بلغت أكثر من )٪44(  نسبة 
من إجمالي سكانها. كما بلغت نسبة 
 )٪99.6( العمل  سن  في  الوافدين 
من إجمالي الوافدين بالمحافظة، في 
حين بلغت النسبة المناظرة  للعمانيين 
األنشطة  لتركز  ونتيجة    .)٪60( بها 
تتطلب  والتي  بالمحافظة  النفطية 
العنصر  يعتبر  الشاق  والعمل  الجهد 
بالمحافظة  قليال  الوافد  النسائي 

عند  اقصاها  النوع  نسبة  بلغت  حيث 
 )1,465( بنحو  بالمحافظة  الوافدين  
بلغت  حين  في  أنثى،  مائة  لكل  ذكرا 
ضمن  لتبقى   )104( العمانيين  لدى 

الحدود الطبيعية المقبولة.   

االحتياجات المستقبلية
السكاني  النمو  يو  سينار حسب 
يقدر  فإنه  المحافظة  في  المرتفع 
عدد المستجدين العمانيين في سوق 
القادمة  سنة   25 الـ  خالل  العمل 
آالف  خمسة  بنحو  )2016-2040م( 
و500 مستجد، أي بمتوسط سنوي 

يصل إلى 221 مستجدا. 

في  أنه  إلى  المؤشرات  تشير  كما 
السكانية  الكثافة  على  الحفاظ  حال 
بالمحافظة،  سكنية  وحدة  لكل 
الوحدات  من  المتوقع  االحتياج  فإن 
سنة   25 الـ  خالل  اإلضافية  السكنية 
القادمة سيكون في حدود 6 آالف 

وحدة سكنية.

بمدارس  المقيدين  الطالب  عدد  يبلغ 
نحو  الوسطى  بمحافظة  التعليم 
مراحل  في  وطالبة  طالبا   )6,197(
التعليم المدرسي المختلفة وبمعدل 
2015م.  عام  معلم  لكل  طالب   5
بالمحافظة  الصفية  الكثافة  وبلغت 

)18( طالبا بالصف الواحد.
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فصل إضافي مقدار احتياج 
المحافظة خالل الـ25 سنة 

القادمة
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اإلضافي  االحتياج  يقدر  المعطيات فإنه  ووفق هذه 
في  بالمحافظة  والفصول  المعلمين  من  المتوقع 
الـ 25 سنة  الحالية خالل  المعدالت  الحفاظ على  حال 
فصال   212 وحوالي  معلما   625 حوالي  القادمة 
طالب  آالف   6 حوالي  احتياجات  لتلبية  وذلك  دراسيا، 

إضافي على عدد الطالب الحاليين بالمحافظة.

العمالة  من   )٪1( من  أقل  المحافظة  وتستقطب 
الوطنية العاملة بالقطاع الخاص وذلك بواقع )1,311( 
عامال بنهاية 2015م، كذلك الحال بالنسبة للوافدين إذ 
بلغت نسبتهم )1.1%( من إجمالي العمالة الوافدة 

بالسلطنة.

وتذكر اإلحصاءات في الجانب الصحي أن عدد الكوادر 
الطبية بالقطاع الحكومي بالمحافظة بلغ )48( طبيبا و 
)131( ممرضا وممرضة موزعين على )13( مؤسسة 
ة  األسرَّ عدد  وبلغ  مستشفيات.   3 منها  صحية 
ووفق  يرا.  سر  )86( الصحية  المحافظة  بمؤسسات 
تشهده  الذي  المرتفع  السكاني  النمو  يو  سينار
المحافظة، فإن االحتياج اإلضافي المتوقع من األطباء 
والممرضين في حال الحفاظ على المستوى الصحي 
حوالي  سيبلغ  القادمة  سنة   25 الـ  خالل  الحالي 
المعدل  وفق  وذلك  ممرضا   )263( و  طبيبا   )133(
الصحي  للنظام  المستقبلية  النظرة  في  المستهدف 
خالل  ممرضا   )174( و  طبيبا   )88( مقابل  2050م، 
نفس الفترة في حال الحفاظ على المستوى الصحي 

الحالي.

المنشآت  من  المحافظة  نصيب  أن  اإلحصاءات  وتبين 
الصناعية في العام 2014م بلغ )15( منشأة صناعية، 
مليون   )3.4( فيها  الصناعي  االستثمار  حجم  وبلغ 
إجمالي  من   )%1.4( نسبته  ما  مشكلة  عماني  لاير 

االستثمار الصناعي بالسلطنة.

ويقدر إجمالي االحتياج اإلضافي المتوقع للمحافظة 
يو  من المياه والكهرباء لالستهالك المنزلي وفق سينار
القادمة  سنة   25 الـ  خالل  المرتفع  السكاني  النمو 
المعدالت  على  الحفاظ  حال  في  )2016-2040م( 
مليون   113 حوالي  المنزلي  االستهالك  من  الحالية 
جالونا من المياه وحوالي 650 جيجا وات من الكهرباء 

في الساعة.

امسح الرمز ملتابعة فيلم 
تسجيلي عن املنطقة 
االقتصادية اخلاصة 
بالدقم
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بوابة البيانات

تدعم بيانات المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
وتوفر منصة واحدة لتصفح المؤشرات واالدوات الالزمة لتحليل وعرض 

البيانات على خرائط تفاعلية ولوحات تحكم

www.data.gov.om
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سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات 
التنمية المستدامة حتى عام 2040

تفاصيل االحتياجات التنموية للسلطنة حتى عام 2040 
تجدها في:

امسح الرابط 
لتحميل النشرة
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